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  محافظة نینوىبالزراعي  اإلرشادمن قبل العاملین في  اإلرشادیةواقع استخدام الطرائق 
  ا ببعض المتغیراتھوعالقت

  طارق محمد صالح الحرباوي          نجم الدین عبد هللا سلیم
  العراق/ جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم التعلیم الزراعي 

  
  الخالصة

 اإلرش�ادالعاملین في  من قبل اإلرشادیةعلى واقع استخدام الطرائق  التعرف إلىھدفت الدراسة 
ا الدراس�ة وھ�ي ھبعض الخص�ائص الشخص�یة والوظیفی�ة الت�ي ش�ملتب�محافظة نینوى وعالقتھ بالزراعي 

المؤھل الدراسي، العنوان الوظیفي، التخصص، مدة الخدمة الوظیفیة، التدریب الس�ابق ف�ي مج�ال ( تياآل
جمی�ع م�ن مع البحث تتكون مج). الزراعي اإلرشادلمعلومات الزراعیة، االتجاه نحو االتصال، مصادر ا

ف��ي ح��ین خض��ع  موظف��اً  ١٧٥ف��ي الش��عب الزراعی��ة والب��الغ ع��ددھم الزراع��ي  اإلرش��ادالع��املین ف��ي 
البح�ث  أھدافولغرض تحقیق . مع البحثتجممن % ٦٨.٥شكلوا نسبة  موظفاً  ١٢٠البحثیة  لإلجراءات

متعل��ق بالبیان��ات الخاص��ة بالخص��ائص الشخص��یة : األولرة اس��تبیان تكون��ت م��ن ج��زئین اس��تما إع��دادت��م 
باس�تخدام معام�ل االرتب�اط البس�یط والوظیفیة والثاني متعلق بقی�اس درج�ة االس�تخدام، ت�م تحلی�ل البیان�ات 

 توس��ط الحس��ابي، االنح��راف المعی��اري، معادل��ة، الملبیرس��ون، معام��ل ارتب��اط الرت��ب لس��بیرمان ب��راون
غالبی��ة المبح��وثین ك��ان مس��توى اس��تخدامھم  إنالنت��ائج  أظھ��رتالمئوی��ة، وق��د  ةرمان ب��راون والنس��بیبس��

الجماعی��ة ج��اءت بالمرتب��ة  اإلرش��ادیةاالنخف��اض وان الطرائ��ق  إل��ىمتوس��طا یمی��ل  اإلرش��ادیةللطرائ��ق 
س�تخدام اال النتائج وجود عالقة ارتباط معنوی�ة ب�ین درج�ة أظھرتمن حیث درجة االستخدام كما  األولى

النت�ائج ع�دم وج�ود عالق�ة  أظھ�رتوالعن�وان ال�وظیفي ف�ي ح�ین  وكل من مص�ادر المعلوم�ات الزراعی�ة
الباح��ث بض��رورة  وأوص��ى. ا الدراس��ةھالت��ي ش��ملت األخ��رىارتب��اط ب��ین درج��ة االس��تخدام والخص��ائص 

دة ع�دد المرش�دین مستخدمة وزی�االغیر  اإلرشادیةالمستخدمة وتفعیل الطرائق  اإلرشادیةتدعیم الطرائق 
  .الزراعیین العاملین في الشعب الزراعیة

  
  المقدمة

المھم���ة ف���ي عملی���ة التنمی���ة االقتص���ادیة واالجتماعی���ة  األرك���انتمث���ل التنمی���ة الزراعی���ة اح���د 
بصفة خاصة في كثیر من مجتمعات البل�دان النامی�ة الت�ي یع�د القط�اع الزراع�ي فیھ�ا  أھمیتھاوتتضاعف 

 اإلرش�اد وأدى). ١٩٩٧المنظم�ة العربی�ة للتنمی�ة الزراعی�ة، (لالقتصاد ال�وطني  ةاألساسیبمثابة الركیزة 
 لإلنت�اجالتنمیة الزراعیة فھو یسھم في رفع الكفاءة االقتصادیة  أحداثدورا مھما في  نشأتھالزراعي منذ 

خ�ول الزراع�ي وزی�ادة د اإلنت�اجتحس�ین  إل�ىالزراعي من خالل نقل المعلومات التكنولوجیة التي ت�ؤدي 
والممارسات  األفكارنقل نشر ومھمة  إنوبما ). ٢٠٠٧، لخالديا(ن وتحسین ظروف معیشتھم المزارعی

الزراع�ي م�ن خ�الل القی�ام بص�یاغة ونق�ل نت�ائج  اإلرش�ادالزراعیة الحدیثة تق�ع عل�ى ع�ائق الع�املین ف�ي 
بما یتف�ق وضع التنفیذ ھا مضعوتعلیمھم و وإقناعھمالمزارعین بطریقة مبسطة قابلة للتطبیق  إلىالبحوث 

المناس�بة والت�ي  اإلرشادیةوذلك باستخدامھم الطرائق ) ٢٠٠٨، عيیلسبا(لالرتقاء بمعیشتھم مع ظروفھم 
س��یما وان ف��ي أھداف��ھ والتواص��ل م��ع ال��زارع والعل��ى تحقی��ق  اإلرش��اديتع�د مؤش��را عل��ى ق��درة الجھ��از 

ھ�ذه الث�ورة م�ن طرائ�ق  أفرزت�ھوم�ا وجیا حدثت ثورة كبیرة في عالم االتصال والتكنول األخیرةالسنوات 
فاختف��ت  األخ��رىعل��ى طرائ��ق االتص��ال  أث��رتاالنترن��ت والس��تاالیت والت��ي كاتص��ال جدی��دة  وأجھ��زة

ھذه الث�ورة م�ن تغیی�ر  أحدثتھما  إلى إضافةوالمسرح الریفي  اإلرشادیةالسینما ك أخرىطرائق وتالشت 
وجد من الضروري دراس�ة الواق�ع الجدی�د اء لذلك سوعلى حد ) العاملین والمزارعین( اإلفرادفي سلوك 
ل��ذلك فلق��د أثی��رت ، ب��ال اتص��ال وال اتص��ال ب��ال طرائ��ق إرش��ادال المس��تخدمة حی��ث  اإلرش��ادیةللطرائ��ق 

  :التساؤالت اآلتیة
ما ھو الواق�ع الح�الي للطرائ�ق اإلرش�ادیة المس�تخدمة م�ن قب�ل الع�املین باإلرش�اد الزراع�ي ف�ي محافظ�ة 

  نینوى؟
  ائص الشخصیة والوظیفیة للعاملین باإلرشاد الزراعي في محافظة نینوى؟ما الخص

  ما عالقة ھذه الخصائص بواقع استخدامھم للطرائق اإلرشادیة الزراعیة؟
 Alzahraniوق��د كش��فت دراس��ة  .والبح��ث الح��الي یح��اول الحص��ول عل��ى إجاب��ات عل��ى ھ��ذه التس��اؤالت

ف��ي ح��ین ج��اءت االتص��االت  األول��ىرات بالدرج��ة ی��االمرش��دین ال��زراعیین یس��تخدمون الز إن) ١٩٩١(
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  الزی���ارات الحقلی���ة احتل���ت إن) ١٩٩٤(ف���ي ح���ین وج���دت دراس���ة عیس���وي  األخی���رةالھاتفی���ة بالمرتب���ة 
  .مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثاني

  ٢٤/٥/٢٠١٠وقبولھ  ٢٤/٢/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
) ٢٠٠٣( Elzharدراس�ة  إم�ا األخی�رةالمرتب�ة ف�ي  اإلرشادیةفي حین حلت المطبوعات  األولىالمرتبة 

) ٢٠٠٧( الدوس�كيدراس�ة  إم�االمس�تخدمة  اإلرش�ادیةفي مقدمة الطرائق  اإلرشادیةفجاءت االجتماعات 
الفردی��ة م��ن حی��ث درج��ة  اإلرش��ادیةالزی��ارات الحقلی��ة ھ��ي ف��ي مقدم��ة الطرائ��ق  إن إل��ى أش��ارتفق��د 

م�ن حی�ث  األول�ىف�ي المرتب�ة  اإلرش�ادیةءت االجتماع�ات بالنسبة للطرائق الجماعی�ة فج�ا إما. االستخدام
 اإلرش�ادیةھ�ي ف�ي مقدم�ة الطرائ�ق  اإلرش�ادیةالملص�قات  إنالنت�ائج  أظھ�رتدرجة االستخدام ف�ي ح�ین 

النت��ائج وج��ود عالق��ة ارتب��اط معنوی��ة ب��ین درج��ة  أظھ��رتالجماھیری��ة م��ن حی��ث درج��ة االس��تخدام كم��ا 
  .ؤھل الدراسياالستخدام وكل من الجنس والعمر والم

  :تياآلتحقیق  إلىوتھدف الدراسة الحالیة 
  .اإلرشادیةالزراعي للطرائق  اإلرشادالتعرف على درجة استخدام العاملین في . ١
 اآلتی��ةوالخص��ائص الشخص��یة والوظیفی��ة الكل��ي تحدی��د العالق��ة االرتباطی��ة ب��ین درج��ة االس��تخدام  .٢

ة الوظیفی�ة، الت��دریب الس��ابق ف�ي مج��ال االتص��ال، المؤھ�ل الدراس��ي، العن��وان ال�وظیفي، م��دة الخدم��(
  ).الزراعي اإلرشادمصادر المعلومات الزراعیة، االتجاه نحو 

  
  مواد البحث وطرائقھ

 إل�ىالزراعي ف�ي الش�عب الزراعی�ة التابع�ة  اإلرشادتكون مجتمع البحث من جمیع العاملین في 
 ٢١م�وزعین عل�ى ) وغی�ر متخصص�ینمتخصص�ین ( موظفاً  ١٧٥مدیریة زراعة نینوى والبالغ عددھم 

م�ن مجتم�ع البح�ث وق�د % ٦٨.٥ش�كلوا نس�بة  موظف�اً  ١٢٠الدراس�ة عل�ى اقتص�رت شعبة زراعی�ة وق�د 
 أع�دتوجمعت البیانات بواسطة استمارة  ٤/٣/٢٠٠٩ولغایة  ٤/١/٢٠٠٩عملیة جمع البیانات من  بدأت

المؤھ��ل (ظیفی�ة للمبح�وثین تض�من الخص�ائص الشخص��یة والو: األوللھ�ذا الغ�رض تكون�ت م��ن ج�زئیین 
، ش�ھادة علی�ا وخصص�ت لھ�ا ق�یم سبك�الوریو، دبل�وم، إعدادی�ةبتحدی�د المس�تویات  حس�ابھالدراسي، وث�م 

، مرش��د، مراق��ب: العن��وان ال��وظیفي وت��م حس��ابھ بتحدی��د المس��تویات. عل��ى الت��والي ٤، ٣، ٢، ١رقمی��ة 
وت�م : ل�ى الت�والي، التخص�صع ٤، ٣، ٢، ١مھندس زراعي، رئیس مرشدین وخصصت لھا قیم رقمی�ة 

م�دة الخدم�ة . عل�ى الت�والي ٢، ١الق�یم  وأخ�ذت اإلرش�ادغی�ر متخص�ص ف�ي  أوكون�ھ متخص�ص  حسابھ
التدریب السابق ف�ي مج�ال . الوظیفیة وتم حسابھا بعدد السنوات التي قضاھا المبحوث في العمل الوظیفي

مص�ادر . رقمی�ة واح�دة لك�ل دورة قیم�ة أعطی�تالمتغی�ر بع�دد ال�دورات حی�ث  ھ�ذاوتم حساب : االتصال
االتج�اه نح�و . ١، الس�تخدام ٢ ، ن�ادراً ٣ أحیان�اً ، ٤ المعلومات الزراعیة وتم حسابھا وفق مستویات دائم�اً 

ق�یم  أعطیتمضامین ایجابیة  منھا تحمل ٩فقرة  ١٨الزراعي وتم حساب ھذا المتغیر من خالل  اإلرشاد
فق�رات تحم�ل مض�امین س�لبیة  ٩عن  فضالً  ،١غیر موافق ، ٢، محاید ٣موافق  تياآلرقمیة على النحو 

 ٢٣الج�زء الث�اني تض�من  أم�ا ،٣، غی�ر مواف�ق ٢، محای�د ١مواف�ق  ت�ياآلقیم رقمیة على النحو  أعطیت
الزی�ارات ( اآلتی�ةالطرائ�ق الفردی�ة  ل�ىلغرض تحدی�د درج�ة االس�تخدام وھ�ي اش�تملت ع إرشادیةطریقة 
الرس�ائل واالتص�االت العرض�یة واالتص�االت الھاتفی�ة وارات المكتبی�ة الزی�والزی�ارات المنزلی�ة والحقلیة 

المس��رح و اإلرش��ادیةالن��دوات و اإلرش��ادیةاالجتماع��ات ( اآلتی��ةوك��ذلك الطرائ��ق الجماعی��ة ) الشخص��یة
ی�وم الحق�ل و اإلرشادیةالرحالت ورض النتائج عالعملي ب اإلیضاحوالعملي بالممارسة  اإلیضاحوالریفي 

 اإلرش���ادیةوك���ذلك الطرائ���ق ) اإلرش���ادیةالمحاض���رات وال���دورات التدریبی���ة و رش���ادیةاإلالم���ؤتمرات و
 اإلرش��ادیةالنش��رات و الب��رامج الزراعی��ة التلفزیونی��ةو اإلذاعی��ةالب��رامج الزراعی��ة ( اآلتی��ة ةالجماھیری��

، أحیان��اً ، دائم��اً (ووض�عت لھ��ا ب�دائل  )االنترن��تو الملص�قاتو المع�ارض الزراعی��ةو اإلرش��ادیةالس�ینما و
م التحق��ق م��ن الص��دق ت��. عل��ى الت��والي ١، ٢، ٣، ٤وخصص��ت لھ��ا الق��یم الرقمی��ة ) س��تخدمت ، الن��ادراً 

الزراعي والتربی�ة  اإلرشادعرضھا على مجموعة من المتخصصین في مجال باالستبیان  ألداةالظاھري 
لبس���یط الثب���ات وذل���ك باس���تخدام معام���ل االرتب���اط ا إلیج���ادوعل���م ال���نفس واس���تخدمت التجزئ���ة التص���فیة 

)Person ( معادل��ة وت��م تص��حیحھ باس��تخدامSpearman Brown  وت��م  ٠.٩٦بل��غ معام��ل الثب��ات إذ
منھا النسبة المئوی�ة، المتوس�ط الحس�ابي، معام�ل  إحصائیةباستخدام عدة وسائل  إحصائیامعالجة البیانات 

  .یرمان براونبلس لرتبيااالرتباط البسیط لبیرسون، معامل االرتباط 
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  ةقشمناالنتائج وال
الزراع따ي  اإلرش따ادالزراعیة م따ن قب따ل الع따املین ف따ي  اإلرشادیةاستخدام الطرائق واقع التعرف على  .أوالً 

  :اآلتیةالفرعیة  األھداف، ویتم تحقیق ذلك من خالل بمحافظة نینوى
م تص��نیف ت�� :الزراع따따ي اإلرش따따ادم따따ن قب따따ل الع따따املین ف따따ي  اإلرش따따ادیةتحدی따따د مس따따توى اس따따تخدام الطرائ따따ق . ١

ث�الث فئ�ات متس�اویة باس�تخدام الم�دى ش�ملت  إل�ى اإلرشادیةحسب مستوى استخدامھم للطرائق  العاملین
 ٤٨وبلغ عدد العاملین في ھذه الفئ�ة  ٤٥-٢٣االستخدام المنخفض والذي تراوحت قیمتھ بین  األولىالفئة 

 ٦٩-٤٦ن فق�د تراوح�ت قیمتھ�ا ب�یفئ�ة اس�تخدام المتوس�ط  إم�االعین�ة  إف�رادمن عدد % ٤٠موظفا یمثلون 
فئة االستخدام العالي فقد تراوحت  إمامن عینة البحث، % ٥٠یمثلون  موظفاً  ٦٠وبلغ عدد العاملین فیھا 

م��ن عین��ة البح��ث وكم��ا ھ��و موض��ح % ١٠یمثل��ون  ١٢وبل��غ ع��دد الع��املین فیھ��ا  ٩٢-٧٠قیمتھ��ا ب��ین 
  :تياآلبالجدول 

  
  توزیع المبحوثین على وفق مستوى االستخدام :)١(جدول ال

  مئویةالنسبة ال  العدد  ى االستخداممستو
  ٤٠  ٤٨  )٤٥-٢٣(منخفض 
  ٥٠  ٦٠  )٦٩-٤٦(متوسط 
  ١٠  ١٢  )٩٢-٧٠(عالي 

  ١٠٠  ١٢٠  المجموع
  

وھ�ذا  ئوال�واطغالبی�ة المبح�وثین ھ�م ض�من فئ�ة االس�تخدام المتوس�ط  إن) ١(بین من الجدول تی
ب ذل�ك بیع�زى س� إنكبی�رة ویمك�ن  بدرج�ة اإلرش�ادیةالطرائ�ق غالبیة المبحوثین ال یستخدمون  إنیعني 

 واإلرش��ادالظ��روف الراھن��ة الت��ي یم��ر بھ��ا القط��اع الزراع��ي بص��ورة عام��ة  أفرزتھ��اوج��ود عقب��ات  إل��ى
ع�دم ت�وفر مس�تلزمات اس�تخدام  إل�ى إض�افةس�لبیا عل�ى مس�توى االس�تخدام  أث�رتبصورة خاص�ة والت�ي 

  .بعض الطرائق
 إننت��ائج البح��ث  أظھ��رت :م م따따ن قب따따ل المبح따따وثینحس따따ب درج따따ة االس따따تخدا اإلرش따따ادیةترتی따따ب الطرائ따따ق . ٢

 ٢.١٩٩من حیث درجة االستخدام بمتوس�ط حس�ابي  األولىجاءت بالمرتبة الجماعیة  اإلرشادیةالطرائق 
ف�ي ح�ین حل�ت  ٢.٠٦١الجماھیریة بالمرتبة الثانی�ة بمتوس�ط حس�ابي  اإلرشادیةجاءت الطرائق  نحیفي 

  ).٢(وكما ھو موضح بالجدول  ٢.٠٤ط حسابي بمتوس األخیرةالطرائق الفردیة بالمرتبة 
  
  حسب درجة االستخدام من قبل المبحوثین اإلرشادیةترتیب الطرائق  :)٢(جدول ال

  الرتبة  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  اإلرشادیةالطرائق 
  ١  ٠.٦٧٨  ٢.١٩٩  الجماعیة اإلرشادیةالطرائق 
  ٢  ٠.٦٦٦  ٢.٠٦١  الجماھیریة اإلرشادیةالطرائق 

  ٣  ٠.٥٦٥  ٢.٠٤  الفردیة اإلرشادیةالطرائق 
  

ارتف��اع درج��ة اس��تخدام الطرائ��ق الجماعی��ة وانخف��اض درج��ة اس��تخدام ) ٢(ب��ین م��ن الج��دول یت
ف�ي ظ�ل  األنس�بالجماعی�ة ھ�ي  اإلرش�ادیةالطرائ�ق  إن إلىیعزى سبب ذلك  إنالطرائق الفردیة ویمكن 

كبی��رة نس��بیا م��ن  بإع��دادق م��ن االتص��ال الظ��روف الت��ي اج��ري فیھ��ا البح��ث حی��ث تمك��ن ھ��ذه الطرائ��
كبیرة من المرشدین الزراعیین لذلك ارتفعت درجة اس�تخدام الطرائ�ق  إعداد إلىالمزارعین دون الحاجة 

كبی��رة ج��دا م��ن  إع��داد إل��ىوانخف��ض درج��ة اس��تخدام الطرائ��ق الفردی��ة والت��ي تحت��اج لتنفی��ذھا الجماعی��ة 
  .المرشدین الزراعیین

) ٣(یوضح الج�دول  :حسب درجة استخدام كل طریقة من قبل المبحوثین رشادیةاإلترتیب الطرائق . ٣
جاءت في مقدمة الطرائق المستخدمة بالنسبة للطرائ�ق الجماعی�ة بمتوس�ط حس�ابي  اإلرشادیةالندوات  إن

بالنس�بة  إم�ا ١.٤٧٥حس�ابي بمتوس�ط  األخی�رةفي حین جاءت طریقة المس�رح الریف�ي بالمرتب�ة  ٢.٨٣٣
ف�ي  ٢.٦٤١بمتوسط حس�ابي  األولىبالمرتبة  اإلرشادیةالجماھیریة فجاءت النشرات  شادیةاإلرللطرائق 

 اإلرش�ادیةللطرائ�ق  بالنس�بة إم�ا، ١.٥٥٠بمتوسط حس�ابي  األخیرةبالمرتبة  اإلرشادیةحین حلت السینما 
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ف��ي ح��ین احتل��ت الرس��ائل  ٢.٦٢٥بمتوس��ط حس��ابي  األول��ىالفردی��ة فج��اءت الزی��ارات الحقلی��ة بالمرتب��ة 
  .١.٦١٦بمتوسط حسابي  األخیرةالشخصیة المرتبة 

انھ على الرغم من تعدد وتنوع الطرائق اإلرشادیة المتاحة لالس�تخدام إال ) ٣(یتبین من الجدول 
إن العاملین في اإلرشاد الزراعي یفضلون استخدام الطرائ�ق اإلرش�ادیة المت�وفرة فع�ال والت�ي ت�تالءم م�ع 

وفئ��ات الجمھ��ور اإلرش��ادي ال��ذي یتع��املون مع��ھ حی��ث إن ع��دم ت��وفر الطریق��ة أو اإلمكانی��ات  خص��ائص
الالزمة لتنفیذھا قد تكون نس�بیا ف�ي قل�ة اس�تخدامھا كم�ا ھ�و الح�ال ف�ي طریق�ة المس�رح الریف�ي والس�ینما 

  .اإلرشادیة والرسائل الشخصیة
  
  من قبل المبحوثین ل طریقةحسب درجة استخدام ك اإلرشادیةترتیب الطرائق  :)٣(جدول ال

  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  اإلرشادیةالطرائق 
      الطرائق الجماعیة

  ١.٠١٥  ٢.٨٣٣  اإلرشادیةالندوات 
  ١.٠٢٦  ٢.٧٦٦  اإلرشادیةاالجتماعات 

  ١.٠٢٦  ٢.٤٦٦  یوم الحقل
  ١.٠٣٣  ٢.٢٥٨  اإلرشادیةالمحاضرات 

  ١.٠٠٥  ٢.٢١٦  الدورات التدریبیة
  ٠.٩٥٧  ٢.١٢٥  العملي بالمشاھدة حاإلیضا

  ٠.٨٥٤  ٢.٠٤١  العملي بالنتیجة اإلیضاح
  ٠.٩٩٠  ٢.٠٤١  اإلرشادیةالمؤتمرات 
  ٠.٨٩٥  ١.٧٦٦  اإلرشادیةالرحالت 

  ٠.٨٥٩  ١.٤٧٥  المسرح الریفي
      الطرائق الجماھیریة

  ١.٠٢٧  ٢.٦٤١  اإلرشادیةالنشرات 
  ١.٠٠٩  ٢.٤١٦  الملصقات البوسترات

  ١.١٣٥  ٢.٢٢٦  راعیة التلفزیونیةالبرامج الز
  ١.٠٦٩  ٢.٠٩١  اإلذاعیةالبرامج الزراعیة 

  ٠.٨٦٢  ١.٨٠٨  المعارض الزراعیة
  ٠.٨٧٤  ١.٦٥٨  االنترنت

  ٠.٧٧٦  ١.٥٥٠  اإلرشادیةالسینما 
      الطرائق الفردیة
  ٠.٩٨٧  ٢.٦٢٥  الزیارات الحقلیة

  ٠.٨٩٤  ٢.١٢٥  االتصاالت الھاتفیة
  ٠.٨٩٤  ٢.٠٨٣  الزیارات المنزلیة
  ٠.٩٩١  ١.٩٩١  الزیارات المكتبیة
  ٠.٨٠٢  ١.٨٠٨  االتصاالت الوطنیة
  ٠.٧٧٦  ١.٦١٦  الرسائل الشخصیة

  
 ائص الشخص따따یة والوظیفی따따ة للمبح따따وثینتحدی따따د العالق따따ة االرتباطی따따ة ب따따ین درج따따ة االس따따تخدام والخص따따 .ثانی따따اً 

وخصائص��ھم  اإلرش��ادیةئ��ق العالق��ة االرتباطی��ة ب��ین درج�ة اس��تخدام الع��املین للطرا )٤(یوض�ح الج��دول 
) rs(لس�بیرمان ب�راون  لرتبيااستخدام معامل االرتباط : المؤھل الدراسي: تيالشخصیة والوظیفیة وكاآل

ة یوھ�ذا یعن�ي قب�ول فرض� ٠.٠٥وھ�ي غی�ر معنوی�ة عن�د مس�توى االحتمالی�ة  ٠.٨٨٢والذي بلغت قیمتھ 
، )١٩٩٩( وال تتف�ق م�ع نن�ھ) ١٩٩٤( وش�نودة )١٩٩٦( ب�دران وعص�متالعدم وتتف�ق ھ�ذه النتیج�ة م�ع 

إذ لس��یبرمان ب��راون  لرتب��يات��م تحدی��د العالق��ة االرتباطی��ة باس��تخدام معام��ل االرتب��اط  :العن��وان ال��وظیفي
الفرض�یة ھ�ذا یعن�ي رف�ض فرض�یة الع�دم وقب�ول و ٠.٠٥وھي معنویة عند مستوى  ١.٨٢٨بلغت قیمتھ 
لعن��وان ال��وظیفي واالس��تخدام وربم��ا یرج��ع عل��ى وج��ود عالق��ة ارتب��اط معنوی��ة ب��ین ات��نص البدیل��ة الت��ي 
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 اإلرش�ادیةباس�تخدامھم للطرائ�ق  أعل�ىللعاملین ترتبط بدرجة  األعلىالمكانة الوظیفیة  إنالسبب في ذلك 
 األعل�ىالزراع�ي ال�درجات الوظیفی�ة  اإلرش�ادن ف�ي لما ارتقى الع�املوالعملیة كالعلمیة وتزداد الخبرة إذ 
لقیم��ة  وفق��اً  ص��صق��ة ارتب��اط معنوی��ة ب��ین االس��تخدام والتخوج��ود عال ب��ین ع��دمفتللتخص��ص بالنس��بة  إم��ا

، ولتحدی�د ٠.٠٥وھ�ي غی�ر معنوی�ة عن�د مس�توى االحتمالی�ة  ٠.٨٠٥لس�بیرمان  ألرتب�يمعامل االرتب�اط 
لقیم�ة  العالقة بین درج�ة االس�تخدام وم�دة الخدم�ة الوظیفی�ة تب�ین ع�دم وج�ود عالق�ة ارتب�اط معنوی�ة وفق�اً 

وھ��ي غی��ر معنوی��ة عن��د مس��توى  ٠.٠٤٨-قیمت��ھ وال��ذي بلغ��ت ) r( بیرس��ونالبس��یط معام��ل االرتب��اط 
، وتبین عدم وجود عالقة ارتب�اط ب�ین االس�تخدام والت�دریب الس�ابق ف�ي مج�ال االتص�ال ٠.٠٥االحتمالیة 

وھ�ذا یعن�ي قب�ول  ٠.٠٥وھ�ي غی�ر معنوی�ة عن�د مس�توى االحتمالی�ة  ٠.١٤٨الت�ي بلغ�ت ) r(لقیم�ة  وفقاً 
 وفق�اً  بخصوص تحدی�د العالق�ة ب�ین مص�ادر المعلوم�ات الزراعی�ة ودرج�ة االس�تخدام  ماأم، فرضیة العد

قب�ل نض فرضیة العدم وفلذا نر ٠.٠١وھي معنویة عند مستوى االحتمالیة  ٠.٢٩١ي بلغت تال) r(لقیمة 
 وقد یرجع الس�بب ف�ي ذل�ك ان�ھ كلم�ا تع�ددت وتنوع�ت مص�ادر المعلوم�ات الت�ي یس�تقي، الفرضیة البدیلة

 ، ولتحدی��د العالق��ة ب��ین درج��ةاإلرش��ادیةمنھ��ا المبح��وث معلومات��ھ الجدی��دة كلم��ا زاد اس��تخدامھ للطرائ��ق 
) r(لقیم��ة  الزراع��ي تب��ین ع��دم وج��ود عالق��ة ارتب��اط معنوی��ة وفق��اً  اإلرش��اداالس��تخدام واالتج��اه نح��و 
ن��ي قب��ول وھ��ذا یع ٠.٠٥وھ��ي غی��ر معنوی��ة عن��د مس��توى االحتمالی��ة  ٠.٠٧٦المحس��وبة والت��ي بلغ��ت 

عل��ى ع��دم وج��ود عالق��ة ارتب��اط معنوی��ة ب��ین درج��ة االس��تخدام واالتج��اه نح��و ت��نص فرض��یة الع��دم الت��ي 
  .الزراعي اإلرشاد

  
  العالقة االرتباطیة بین درجة االستخدام والخصائص الشخصیة والوظیفیة :)٤(جدول ال

 rsأو  rقیمة   النسبة المئویة  العدد  الفئات  الخصائص

  المؤھل الدراسي .١

  إعدادیة
  دبلوم
  سبكالوریو

  شھادة علیا

٣٨  
٢٩  
٥١  
٢  

٣١.٦٧  
٢٤.١٧  
٤٢.٥  
١.٦٦  

  rsقیمة 
٠.٨٨٢  

  غیر معنویة

  العنوان الوظیفي .٢

  مراقب
  مرشد

  مھندس زراعي
  رئیس مرشدین

١٣  
٣٩  
٥٣  
١٥  

١٠.٨٣  
٣٢.٥  
٤٢.١٧  
١٢.٥  

 rsقیمة 
١.٨٢٨  
  معنویة

  متخصص في اإلرشاد  التخصص .٣
  غیر متخصص في إلرشاد

٣٦  
٨٤  

٣٠  
٧٠  

 rsقیمة 
٠.٨٠٥  

  غیر معنویة

  مدة الخدمة الوظیفیة .٤
  سنة) ١٣-١(
  سنة) ٢٦-١٤(
  سنة) ٣٩-٢٧(

٣٠  
٢٥  
٦٥  

٢٥  
٢٠.٨٣  
٥٤.١٧  

  rقیمة 
٠.٠٤٨  

  غیر معنویة

التدریب السابق في  .٥
  الصتمجال اال

  لم یشارك في أي دورة
  دورة) ٢-١(مشارك 
  دورة) ٤-٣(مشارك 
  دورة) ٦-٥(مشارك 

٧٢  
٣٨  
٨  
٢  

٦٠  
٣١.٦٧  
٦.٦٧  
١.٦٦  

 rقیمة 
٠.١٤٨  

  غیر معنویة

 مصادر المعلومات .٦
  الزراعیة

  ضعیف) ٢٣-١٢(
  متوسط) ٣٦-٢٤(

  عالي) ٤٨-٣٧(

٢٨  
٧٧  
١٥  

٢٣.٣٣  
٦٤.١٧  
١٢.٥  

 rقیمة 
٠.٢٩١  
  معنویة

االتجاه نحو اإلرشاد  .٧
  الزراعي

  سلبي) ٢٩-١٨(
  محاید) ٤٢-٣٠(
  ایجابي) ٥٤-٤٣(

٧  
٦١  
٥٢  

٥.٨٤  
٥٠.٨٣  
٤٣.٣٣  

 rقیمة 
٠.٠٧٦  

  غیر معنویة
  

  االستنتاجات
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  :تياآلبناء على نتائج البحث نستنتج 
االنخفاض وربم�ا یع�ود الس�بب ف�ي  إلىمتوسطة تمیل  اإلرشادیةن درجة استخدام العاملین للطرائق إ. ١

الظ��روف الحاض��رة الت��ي یم��ر بھ��ا القط��اع الزراع��ي بص��ورة عام��ة  أفرزتھ��اوج��ود عقب��ات  إل��ىذل��ك 
إض�افة  اإلرش�ادیةعل�ى درج�ة اس�تخدامھم للطرائ�ق  سلباً  أثرتلزراعي بصورة خاصة والتي ا واإلرشاد

  .عدم توفر مستلزمات بعضھاإلى 
ھ��ذه  إنلالس��تخدام ویع��ود الس��بب ف��ي ذل��ك  واألنس��ب األص��لحالجماعی��ة ھ��ي  اإلرش��ادیةالطرائ��ق  إن. ٢

كبی�رة م�ن  إع�داد إل�ىدون الحاج�ة االتصال بعدد كبیر نسبیا م�ن الم�زارعین من الطرائق تمكن العاملین 
  .المرشدین الزراعیین

م�ن نس�تنتج  اإلرش�ادیةفي زیادة استخدام الطرائ�ق  كبیراً  مصادر المعلومات الزراعیة تلعب دوراً  إن. ٣
ذلك انھ كلما تعددت وتنوع�ت مص�ادر المعلوم�ات الت�ي یس�تقي منھ�ا المبح�وث معلومات�ھ الزراعی�ة كلم�ا 

  .ائقالطر استخدامھزادت درجة 
المكان��ة الوظیفی��ة  إنف��ي درج��ة االس��تخدام نس��تنتج م��ن ذل��ك  مھم��اً  العن��وان ال��وظیفي یلع��ب دوراً  إن .٤

حی�ث ت��زداد الخب�رة العلمی�ة والعملی�ة كلم��ا  اإلرش�ادیةباس��تخدامھم للطرائ�ق  أعل�ىت�رتبط بدرج�ة  األعل�ى
المختلف�ة  اإلرش�ادیةالطرائ�ق الذي یمك�نھم م�ن اس�تخدام  األمر األعلىن الدرجات الوظیفیة وارتقى العامل

  .مع طبیعة الموقف افقوالتي تتو
  

  التوصیات
  .مستخدمةالغیر  اإلرشادیةالمستخدمة وتفعیل الطرائق  اإلرشادیةتدعیم الطرائق . ١
 اإلرش�ادیة األنش�طةوتنفی�ذ بع�ض  إقام�ةفي الشعب الزراعیة لغ�رض  إرشادیةقاعات  إنشاءضرورة . ٢

  .وزیادة عدد المرشدین
الزراع��ي  اإلرش��ادال��دورات التدریبی��ة لجمی��ع الع��املین ف��ي  إقام��ةلغ��رض  اإلرش��ادیةی��ادة المراك��ز ز .٣

  .بمختلف اختصاصاتھم في مجال االتصال واستخدام الطرائق
تف�تح لھ�ا مكات�ب ف�ي المحافظ�ات والتنس�یق ب�ین  إنقناة فضائیة عراقیة زراعیة في بغداد عل�ى  إنشاء .٤

قن�اة الموص�لیة الفض�ائیة وقن�اة العراقی�ة نین�وى لغ�رض كالمحلی�ة  إلع�الماالمؤسسات الزراعی�ة ووس�ائل 
  .تنفیذ بعض البرامج الزراعیة التلفزیونیة

  
THE CURRENT USAGE OF EXTENSION METHODS BY 
AGRICULTURAL EXTENSION WORKERS IN NINEVAH 

GOVERNORATE AND RELATION WITH SOME VARIABLES 
Najim Elddin A. Saleem   Tariq M. S. AlHarbawi 

Agric. Education Dept., College of Agric. & Forestry, Mosul Univ., Iraq 
 

ABSTRACT 
The objectives of this study aimed to identify the current usage of 

agricultural extension methods by agricultural extension workers in Nineveh 
governorate and its relation with some variables (Academic qualification, 
occupation specialization, period of employment, the former training in 
communications, sources of agricultural information, and attitudes towards 
agricultural extension). The sample of the study consists of all the workers in 
the official agricultural branches (175 employees, 120 of them were subjected 
to researching procedures). The researcher to achieve the goals of the study 
designed a special questionnaire consist of two parts. The first was concerned 
with the personal and vocational data, and the second is concerned with 
measuring of the usage degree, simple correlation, spearman rank correlation, 
the arithmetical means, standard deviation, the equation of Spearman Brown 
percentage, were used in analyzing the data. The result showed that group 
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extension methods came first in usage. It was also revealed that there was a 
significant correlation between the degree of using the agricultural extension 
methods and the source of agricultural information and occupation, at the same 
time results showed that there was no significant correlation between the 
degree of usage and other variables. The researcher recommended to support 
the already used agricultural extension methods and to activate extension 
methods that were not used yet, and to increasing the number of extension 
worker who work in the agricultural divisions. 
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